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ЦІЛКОМ ТАЄМНО
(З О.П.)

Комуністична Партія (більшовиків)
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
157/48
Тов. Єжову: — все;
Обкомам, крайкомам, ЦК
нацкомпартій — відповідно.
Рішення від 31.1.38 р.
п. 48 — Щодо антирадянських елементів.
а) Прийняти пропозицію НКВС СРСР про затвердження
додаткової кількості підлягаючих до репресій колишніх
куркулів, кримінальників та активного антирадянського
елемента за такими краями, областям, республікам:

1) Вірменська РСР
2) Білоруська СРСР
3) Українська РСР

— 1000 чол. за 1 кат. 1000 ч. за II к
— 1500 "
—«—
— 6000 "
—«—

4) Грузинська РСР
5) Азербайдж. РСР

— 1500 "
— 2000 "

—«—
—«—

6) Туркменська РСР — 1000 "
7) Киргизька. РСР
— 500 "
8) Таджицька. РСР
— 1000 "
9) Узбецька РСР
— 2000 "
10) ДВК
— 8000 "
11) Читинська обл.
— 1500 "
12) Бурят-Монгол.
— 500 "
13) Іркутська обл.
— 500 "
14) Красноярський кр. — 3000 "
15) Новосибірська обл. — 1500 "
16) Омська область
— 1000 "
17) Алтайськ. кр.
— 3000 "
18) Ленінградська обл. — 2000 "
19) Карельська АРСР — 3000 "
20) Калінінська обл. — 500 "
21) Московська обл. — 1500 "
22) Свердловська обл. — 4000 "
об.
— 2000 "

—«—
—«—
500 ч.
500 "
2000 "
500 "
500 "
—«—
500 "
500 "
—«—
2000 "
1000 "
—«—
200 "
500 "
—«—
—«—

б) Запропонувати НКВС СРСР всю операцію по зазначеним
вище областях, краях і республіках закінчити не пізніше 15
березня 1938 року а по ДВК не пізніше 1-го квітня 1938
року.

в) Відповідно до цієї постанови продовжити роботу трійок з
розгляду справ на колишніх куркулів, кримінальників та
антирадянських елементів в областях, краях і республіках,
перерахованих в пункті "а".
У всіх інших областях, краях і республіках роботу трійок
закінчити не пізніше 15-го лютого 1938 року з тим, щоб до
цього терміну були закінчені і розглянуті всі справи в межах
встановлених для цих країв, областей і республік лімітів.
СЕКРЕТАР ЦК
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